KILPAILUKUTSU

OTTELUN JA
LIIKESARJOJEN
AMBASSADOR’S CUP
28.10.2017

(Kuva: Elina Glad)

Malmin Taekwondo ja Suomen Taekwondoliitto järjestävät
yhdessä Etelä-Korean suurlähetystön kanssa Ambassador’s Cup
ottelu- ja liikesarjakilpailun.

Aika:

Lauantai 28.10.2017

Paikka:

Tikkurilan urheilutalo
Trio Sport Center
Läntinen Valkoisenlähteentie 52
01300 Vantaa

OTTELU:
Sarjat:

Otteluliiga sekä harrastaja- ja juniorisarjat, kaikki
sarjat käydään cup-järjestelmällä.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla: www.tpss.eu
Ilmoittautumisen määräpäivä on lauantai 21.10.2017.
Kilpailuun pyritään saamaan mukaan ulkomaisia joukkueita, joten
olisi toivottavaa, että suomalaisia kilpailijoita saataisiin hyvissä
ajoin listoille.
Jokaisen kilpailijan tulee ilmoittautua punnituspaikalla kilpailupäivänä.

Kilpailumaksu:
Sarjat
Juniorisarjat (E1,D2,D1,C1,B2)
Harrastaja- (H) ja Seniorisarjat (S30)
Liigasarjat (C1,B1 ja R)

Maksu
30 €
30 €
40 €

Kilpailumaksut määräytyvät viimeisen ilmoittautumispäivän
mukaan. Suomen Taekwondoliitto laskuttaa osallistujia
seuroittain. Kilpailumaksua ei laskuteta (pl. liigasarjat), mikäli
ottelija on ainoa ilmoittautuja sarjassaan, eikä hänelle pystytä
järjestämään ottelua sarjayhdistämisten kautta. Katso Suomen
Taekwondoliiton tapahtumien yleiset peruutusehdot:
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ohjeita/liiton-tapahtumien-yleiset-peruu/

Lasten sarjat:
Sarja
E1-juniorit
D2-juniorit
D1-juniorit
C2-juniorit
C1-juniorit
(kadetit)

B2-juniorit

Ikä
6-8 v.
2009-2011
9-11 v.
2006-2008
9-11 v.
2006-2008
12-14 v.
2003-2005
12-14 v.
2003-2005

Otteluaika
2 x 1,5 min
Tauko 30 sek
2 x 1,5 min
Tauko 30 sek
2 x 1,5 min
Tauko 30 sek
2 x 1,5 min
Tauko 30 sek
3 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Painoluokat
Tytöt/pojat: -26,-30,-34, -38, -42, -46, +46

15-17 v.
2000-2002

2 x 1,5 min
Tauko 30 sek

Tytöt/pojat: -26, -28, -30, -34, -37, -40,
-43, -46, -50, +50
Tytöt: -36, -42, -48, -52, -58, +58
Pojat: -38, -44, -50, -56, -62, +62
Tytöt: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51,
-55, -59, +59
Pojat: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57,
-61, -65, +65
Tytöt: -44, -49, -55, -63 +63
Pojat: -48, -55, -63, -73, +73

+17 v.
2000 tai aik.
+30 v.
1987 tai aik.

2 x 2 min
Tauko 30 sek
2 x 2 min
Tauko 30 sek

Naiset: -49, -57, -67, +67
Miehet: -58, -68, -80, +80
Naiset: -49, -57, -67, +67
Miehet: -58, -68, -80, +80

Tytöt: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59,
-63, -68, +68
Pojat: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68,
-73, -78, +78
Naiset: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73,
+73
Miehet: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87,
+87

Tytöt/pojat: -30, -35, -40, -45, -50, +50

Aikuisten sarjat:
Harrastajat (H)
Seniorit (S30)

B1- ja Otteluliiga:
B1-liiga

15-17 v.
2000-2002

3 x 2 min
Tauko 30 sek

Otteluliiga

+17 v.
2000 tai aik.

3 x 2 min
Tauko 30 sek

Kilpailuoikeus:
Urheilijan tulee ilmoittautua kilpailuun oman seuransa nimissä.
Ilmoittautumisen suorittavan henkilön tulee varmistaa, että
urheilijoilla on voimassa oleva Suomen Taekwondoliiton lisenssi (ei
koske ulkomaisia seuroja edustavia), taekwondo-kilpailun kattava
voimassa, oleva vakuutus (järjestäjä ei vastaa kilpailijoiden
vakuutusturvasta), alle 18-vuotiailla huoltajan suostumus kilpailuun
osallistumisesta sekä liigasarjoissa vähintään vihreä vyö (6. kup)
tai harrastaja- ja ilves-sarjoissa vähintään keltainen vyö (8. kup).
Lisäksi liigasarjoihin osallistuvilla tulee olla vuoden 2017
urheilijasopimus liiton toimistolle toimitettuna ennen kilpailua. Myös
joukkueenjohtajilla ja valmentajilla tulee olla voimassa oleva

lajilisenssi sekä vuoden 2017 toimitsijasopimus liiton toimistolle
toimitettuna ennen kilpailua.
Urheilija- ja toimitsijasopimus löytyvät liiton sivuilta:
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/materiaalisalkku/
B-junioreihin (B2), Harrastajiin (H) ja Seniorisarjoihin (S30)
osallistuvien ei tule olla ottanut osaa B1- tai Otteluliigaan kahden
kalenterivuoden aikana. Seuravalmentajat vastaavat siitä, että
kilpailijaa ei ilmoiteta hänen taitotasonsa ja kokemuksensa
huomioiden liian helppoon sarjaan samoin kuin siitä, että
kilpailijalla on edellytykset osallistua ikänsä huomioiden
vanhempien ikäluokkien sarjoihin. Kilpailun juryllä on oikeus
kesken kilpailun peruuttaa kilpailijan kilpailuoikeus ilmoitettuun
sarjaan muissa sarjoissa kuin B1-liiga ja Otteluliiga, mikäli ottelijan
ikä, taitotaso, kokemus ja muiden saman sarjan kilpailijoiden
turvallisuus huomioiden ottelijan on katsottava olevan väärässä
sarjassa. Juryn päätöksestä ei voi valittaa eikä kilpailumaksua
palauteta.

Säännöt:
Kilpailussa noudatetaan WTF:n ottelusääntöjä ja Suomen
Taekwondoliiton ottelusääntöjä täydentäviä määräyksiä.
Lisätietoja kilpailun tuomarivalvojalta. Säännöt ja täydentävät
määräykset löydät osoitteesta
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/harrastajille/ottelu/

Aikataulu:

Perjantai
19.00-21.00 Punnitus, mahdollinen kaikille
Lauantai
07.15-08.00 Punnitus, mahdollinen kaikille
08.00-08.30 Tuomarikokous
08.30-08.45 Joukkueenjohtajien kokous
09.00-20.00 Ottelut (Harrastajasarjat E, D1, D2, B2, H ja S30)
12.00-13.00 Ruokatauko
13.00-20.00 Ottelut (Liigasarjat C1, B1, R1)
12.00-12.30 Punnitus C1-, B1-, ja R-sarjojen punnitus
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään
sen tarkentuessa liiton nettisivuille:
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/ambassador-s-cup/

LIIKESARJAT:
Sarjat:

Ranking-sarjat, harrastaja- ja ilves-sarjat

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen tapahtuu kirjautumalla: www.tpss.eu
Ilmoittautumisen määräpäivä on lauantai 21.10.2017.

Kilpailumaksu:
Sarjat
Ilves-sarjat
Harrastajasarjat
Ranking-sarjat

Maksu
36 €
36 €
36 €

Yksilö, pari, ryhmät
Yksilö, pari, ryhmät
Yksilö, pari, ryhmät

Useampaan harrastajasarjaan osallistuminen maksaa 50 € / henkilö. Lähetämme maksuohjeet ilmoittautumisten perusteella
ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Suomen Taekwondoliitto laskuttaa
ranking-kilpailijoita erikseen. Ranking-sarjojen maksuja ei makseta
järjestävän seuran tilille.

Sarjat:

Ranking-sarjat
Sarja
Kadetit
Juniorit
Alle 30
Alle 40
Yli 40

Ikä
12-14 v.
15-17 v.
18-30 v.
31-40 v.
+41 v.

Sukupuoli
Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan
Tytöt ja pojat omissa sarjoissaan
Naiset ja miehet omissa sarjoissaan
Naiset ja miehet omissa sarjoissaan
Naiset ja miehet omissa sarjoissaan

Parit alle 17
Parit alle 30
Parit yli 30

12–17 v.
18-30 v.
+31 v.

Yksi (1) nainen ja yksi (1) mies
Yksi (1) nainen ja yksi (1) mies
Yksi (1) nainen ja yksi (1) mies

Ryhmät alle 17
Ryhmät alle 30
Ryhmät yli 30

12–17 v.
18-30 v.
+31 v.

Freestyle yksilöt
Freestyle parit

+12 v.
+ 12 v.

Kolme (3) naista ja kolme (3) miestä *
Kolme (3) naista ja kolme (3) miestä *
Kolme (3) naista ja kolme (3) miestä *
*Naiset ja miehet samassa sarjassa.
Naiset ja miehet omissa sarjoissaan
Yksi (1) nainen ja yksi (1) mies

Kaikissa sarjoissa ikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Oikean
kilpailusarjan määrittää se, kuinka monta vuotta kilpailija täyttää
kuluvan kalenterivuoden (2017) aikana.
Harrastajasarjat
Sarja
Keltavöiset

Vyöarvo
8.-7. kup

Vihreävöiset

6.-5. kup

Sinivöiset

4.-3. kup

Sukupuoli
Naiset ja miehet eri
sarjoissa
Naiset ja miehet eri
sarjoissa
Naiset ja miehet eri
sarjoissa

Liikesarjavalikko
Taegeuk 1-4 Jang
Taegeuk 2-6 Jang
Taegeuk 4-8 Jang

Puna- ja mustavöiset
Parisarja, alempivöiset
Parisarja, ylempivöiset
Ryhmäsarja

2.kup2.dan
8.-5. kup
4. kup 2. dan
8. kup 2. dan

Naiset ja miehet eri
sarjoissa
Naiset ja miehet
samassa sarjassa
Naiset ja miehet
samassa sarjassa
Naiset ja miehet
samassa sarjassa

Taegeuk 6-8 Jang,
Koryo
Taegeuk 2-6 Jang
Taegeuk 5-8 Jang,
Koryo
Taegeuk 4-8 Jang,
Koryo

Ilves-sarjat (alle 14 v.)
Sarja
Keltavöiset
Vihreävöiset
Sinivöiset
Puna- ja mustavöiset
Parisarja

Vyöarvo
8.-7. kup
6.-5. kup
4.-3. kup
2.kup-2. poom
8.kup-2. poom

Liikesarjavalikko
Taegeuk 1-4 Jang
Taegeuk 2-6 Jang
Taegeuk 4-8 Jang
Taegeuk 6-8 Jang, Koryo
Taegeuk 2-6 Jang

Harrastajien pari – ja ryhmäsarjoissa osallistujat voivat olla joko
samaa tai eri sukupuolta. Jos parisarjoissa parit ovat eri
vyöarvoryhmästä, osallistuvat he ylempivöisten sarjaan.
Jos pariin tai ryhmää osallistuu jäseniä useammasta kuin yhdestä
seurasta,
ilmoitetaan
heidät
sähköpostitse
tatu.iivanainen@taekwondo.fi.
Vähäisen kilpailijamäärän perusteella kilpailujärjestäjä voi
tuomarivalvojan luvalla yhdistää harrastaja- ja ilves-sarjoja. Jos
sarjoja yhdistetään vyöarvorajojen yli, kilpailijat tekevät aina
liikesarjat oman vyöarvon mukaisesta valikosta.
ESITETTÄVÄT LIIKESARJAT
• Ranking-sarjoissa esitettävät liikesarjat arvotaan ja julkaistaan
kilpailuja edeltävänä päivänä klo 20 mennessä Suomen
Taekwondoliiton sivustolla. Liikesarjavalikot löytyvät WTF:n
kilpailusääntöjen artiklasta 8. Yli 40-vuotiaiden sarjassa käytetään
alle 50-vuotiaiden valikkoa ja alle 17-vuotiaiden pari- ja
ryhmäsarjoissa junioreiden valikkoa.
• Harrastaja- ja ilvessarjoissa esitetään kaksi liikesarjaa minuutin
tauolla. Ensimmäinen esitettävä liikesarja on oltava valikon alin
liikesarja.
Toinen
liikesarja
on
vapaavalintainen.
Harrastajasarjoissa toinen liikesarja ei saa olla sama kuin
ensimmäisellä kierroksella esitetty. Ilves-sarjoissa toinen liikesarja
SAA olla sama kuin ensimmäisellä kierroksella esitetty.
KILPAILIJAN VAATIMUKSET
• Kaikilla kilpailijoilla on oltava voimassa
Taekwondoliiton lisenssi.

oleva Suomen

• Rankingsarjoihin osallistuvilla kilpailijoilla tulee olla Suomen
Taekwondoliiton urheilijasopimus täytettynä ja toimitettuna
Suomen Taekwondoliiton toimistolle ennen kilpailua.
• Joukkueenjohtajien tulee varmistaa, että seuran kilpailijoilla on
voimassa oleva taekwondokilpailemisen kattava urheilu- tai
tapaturmavakuutus. Järjestäjät eivät vastaa kilpailijoiden
vakuutusturvasta.

Aikataulu:

Lauantai
08.00-08.30 Järjestäjät paikalla
08.30-09.00 Rekisteröinti
09.00-09.30 Tuomarikokous
09.30-10.00 Joukkueenjohtajien kokous
10.00-18.00 Kilpailut
12.00-12.45 Lounastauko

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Aikataulua päivitetään
sen tarkentuessa liiton nettisivuille
http://www.suomentaekwondoliitto.fi/ambassador-s-cup/

Majoitus ja ruokailu:
Tarkemmat tiedot kilpailusivuilla.

Lisätietoja:

Kilpailunjohtaja
Jörn-Peter Sairio
p. 040-5030770
jorn-peter@malmintaekwondo.fi
Ottelun tuomarivalvoja
Janne Metsänperä
p. 040-7350612
janne.metsanpera@gmail.com
Liikesarjojen tuomarivalvoja
Tatu Iivanainen
p. 0400-519531
tatu.iivanainen@taekwondo.fi

